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Temat zajęć:  Żubr- zwierzę chronione 

1. Informacje dla dzieci o żubrze: 

Głowa żubra jest stosunkowo duża i ciężka o szerokim i wypukłym czole, oczy małe, krótkie 

rogi skierowane do góry i zagięte do środka. Żubry zjadają wiele gatunków roślin. Dorosły 

żubr zjada od 40 do 60 kg paszy na dobę. Według danych z 2013 roku w Polsce żyło 1377 

żubrów. Żubry zamieszkują środowiska leśne.  

 

 

2. Zabawa ruchowa „Podążamy za tropem” 

Dziecko dobiera się w parę z rodzicem lub rodzeństwem. Jedna osoba porusza się po domu w 

dowolny sposób, a druga idzie za nią starają się dokładnie powtórzyć jej ruchy. Mogą to być 

np. skoki na jednej nodze, obroty itp. Później może nastąpić zamiana miejsc.  

3. Poniżej znajduje się wierszyk, który powtarzamy i wykonujemy do niego ruchy zawarte w 

tekście 

Prawa rączka, lewa rączka, (wyciągamy raz prawą rękę w przód, potem lewą) 

Sprawdźmy czoło czy gorączka (dotykamy dłońmi czoła) 

Oko prawe, oko lewe, (paluszkiem prawej rączki wskazujemy raz prawe raz lewe oko) 

Spójrz na Krzysia, spójrz  na Ewę (patrzymy wzrokiem w prawą stronę, a potem w lewą) 

Prawa nóżka, lewa nóżka (wysuwamy w przód raz jedną raz drugą nóżkę) 

Chęć skakania ma jak kózka (podskakujemy w miejscu jak kózka) 



Z przodu brzuszek, z tyłu pupa (dłońmi dotykamy brzuszka, a potem pupy) 

Trochę wyżej plecki mamy (ramiona wyciągamy w górę i staramy się dotknąć dłońmi 

łopatek) 

Rączki w bok wyciągamy, I w wiatraczki się zmieniamy (wyciągamy ramiona w bok i 

kręcimy się dookoła własnej osi naśladując wiatraczki). 

4. Pokoloruj obrazek żubra – kolorowanka znajduje się w osobnym pliku. 

5. Puzzle-żubr. W oddzielnym pliku znajduje się obraz żubra. Można go wydrukować i pociąć 

na 6 części. Dziecko samo próbuje ułożyć puzzle, może przykleić je do osobnej kartki. Jeżeli 

świetnie poradziło sobie z 6 elementami to można pociąć puzzle na jeszcze mniejsze kawałki 

w różnych kształtach.  

 

Udanej zabawy kochane Dzieci  



  

 


